
 

 

 

9. kolo 1. A třídy dorostu, 21. 10. 2012, hřiště Hředle 

Hředle  3 : 5  TJ Sokol Vraný 

Sestava:      Losa 

Sailer M.  Madeja  Náprstek 

Šafner  Hřib  Vébr O.  Liška 

Vébr J. 

Folda  Urban 

Střídali: 45. min Hlavatý za Vébr O. 

               45. min Matourek za Vébr J. 

               45. min Sailer V. za Hřiba 

               45. min Křepelka za Foldu 

Branky: 2x Vébr J., Urban, Křepelka, Šafner 

Po jasné dominanci v derby se Slaným (6:3 a 70. minut v deseti) jsme tentokrát zajížděli na půdu 

posledního celku soutěže do Hředel. Ty získali z osmi odehraných kol pouhé tři body nad vítězstvím 

se Spartou Kladno. Postavení v tabulce a bodový rozdíl nás pasoval do role jasného favorita. 

Favoriti jsme sice byli, ale hned po příjezdu jsme se trochu polekali. Na tomhle se jako dá hrát fotbal? 

Hřiště bylo naprosto v dezolátním stavu, sice uválcované, ale ani to nepomohlo nerovnému 

rozbahněnému terénu. No možná to bude těžší, než jsme čekali, kombinační fotbal se na tomhle dá 

hrát jen těžko a s bahenní bitvou jsme se ještě nesetkali. Nevěděli jsme, na čem tedy budeme. Do 

utkání se nám podařilo vstoupit aktivně, hned od začátku je ale jasné, že terén maže rozdíly v kvalitě. 

První gólová situace na sebe nenechala dlouho čekat a v patnácté minutě jsme šli do vedení. Jirka 

Vébr kopl roh tak přesně, že skončil, bez jakékoliv teče v síti. Vedení jedna nula netrvalo dlouho a my 

vedli už o branky dvě. Na dlouhou kolmici od vlastní šestnáctky si naběhl Dominik Urban a situaci sám 

na brankáře zakončil, jako kdyby to dělal denně, gólman bez šancí, 0:2. Do tříbrankového vedení nás 

poslal opět Jirka Vébr po individuální akci a dobré střele. Zápas i přes malou kombinaci máme ve své 

moci a soupeře převyšujeme. Poločasová přestávka neměla na tom nic změnit. 

A jestli změnila nebo ne? Na to se zeptejte naší vedoucí mužstva u dorostu Renaty Urbanové. Ta prý 

prožívala nějaká muka v závěru zápasu, těžko říct, co jí tak rozhodilo☺… Ale pojďme pěkně po 

pořádku. Jasné poločasové vedení znamenalo šanci pro všechny čtyři náhradníky, sestavu jsme lehce 

pozměnili a vyrážíme do druhé půle s tím, že není potřeba už hnát se za dalšími góly, chceme 

vycházet hlavně ze zajištěné obrany a dál se snažit být na těžkém terénu aktivní. Že je poločasové 

vedení 0:3 často zrádné a ošidné, potvrdila 60. minuta utkání. Stav se mění na 1:3 po lehkovážně 

obsazeném (neobsazeném asi minutu) hráči domácích na naší šestnáctce, ten má klid a pohodu balon 

asi na po sedmé dorazit. Jestli bylo 0:3 ošidné, tak 1:3 je super ošidné. Brzy se nám sice podaří dát 

opět třírozdílový gól Křepelkou, domácí však zbraně neskládají. Ba naopak. V 88. minutě to není už 

jen o dvě branky, ale pouze o branku jednu. Na světelné tabuli svítí 3:4 po dvou individuálních 

chybách našich obranných řad. To bude ale závěr. Nakonec naše obavy, že by domácí mohli vyrovnat, 

utne Dominik Urban, když je faulovaný ve vápně brankářem a bude se kopat penalta. Tu s jistotou 

proměnil Láďa Šafner a ukončil tak dnešní zápas. 

 



 

Teď se směji a až do 88. minuty jsem byl pořád v klidu, ale od kontaktního gólu se mi pěkně třásli 

nohy. Poločasová rošáda, kdy čtyři staří borci byli nahrazeni těmi mladšími a méně zkušenějšími nás 

body nakonec nestála. To zaplať pánbůh. To by mě asi kluci rozkousali. Každopádně musím říct, že i 

po tom, co mě chtěla pani Urbanová uškrtit, si za tímto střídáním stojím, a když situace bude 

odpovídat tomu, aby si dostatečně zahráli všichni hráči, jelikož všichni jsou poctivý, udělám to znova. 

Kdy jindy by už měli sbírat minuty, než když vedete 3:0 v poločase navíc s posledním týmem tabulky. 

V neděli se nesla také informace (zřejmě od nějakého pozorovatele utkání), že to byl prokaučovanej 

zápas. Prokaučovat zápas je možný, já si ale myslím, že když se vyhraje, neříká se tomu zápas 

prokaučovanej. Tři důležité body a to, že hráli všichni připraveni hráči nejméně poločas, to je to, co mě 

zajímá a z čeho mám dnes radost. 

Příští zápas odehrajeme na domácím hřišti proti Kablovce Kladno v neděli 28. 10. 2012. Bude se 

jednat o přímý souboj o první příčku a i proto věříme, že nás přijdete podpořit. 


